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 الرحيمبسم هللا الرحمن 

 

  
: يتضمن الدرس الثالث ما يلي

(. إنما األعمال بالنيَّات) أو  (األمور بمقاصدىا): الفقهية بيان القاعدة*
 .(المفاسد أو القبائح ودرء المصالح رعاية مقاصدىا من الّشريعة:   )بيان القاعدة الفقهية*
 
 

. النية وأثرىا في العمل 
 

: قال رحمو اهلل
 لِلَعَمْل ِبَها الصَّالُح واْلَفَساُد   ***  َشْرُط لساَئُِر الَعَمْل1النِّية 

 
عرفي النية لغة واصطالحا؟ - س
 النية في أصل اللغة ىي العزم والقصد- ج

 والنيَّة بالتشديد على المشهور األفصح كما قطع بو النووي وابن حجر وغيرىم من أىل العلم 
ويجوز فيها التخفيف أي يقال النية وعلى ىذا يقال النيَّة وىذا ىو األفصح واألشهر ويقال فيها 

النية بالتخفيف على قلة، والنيَّة تفرد وتجمع النيَّات ووجو افراد النية على ىذا اللفظ الذي 
ذكره الناظم كونها مصدرا وإنما جمعت في الروايات األخرى بالنيات باختالف أنواعها ومعانيها 
ألن المصدر إذا اختلفت أنواعو جمع كما تقول في العلوم فإذا أردت مطلق النية من غير نظر 

                                                                 
."العملنيتنا شرط لسائر ": قولهعدله شيخنا ابن عقيل عليه رمحة اهلل كما هو بني أيديكم يف النسخة املعتمدة إىل ): قال الشيخ الشارح  1
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إلى أنواعها وجب التعيين أو اإلفراد وجب اإلفراد ومتى أريد غير ذلك جمعت، والنيَّة قصد 
 المكلف وعزمو 

 ىي القصد والعزم على فعل الشيء - اختلف فيها أىل العلم اختالفا كثيرا: -اصطالحا
واختاره قبلو شيخو شيخ اإلسالم -رحمو اهلل -ومحلها القلب ىذا ما اختاره الحافظ ابن القيم 

  -تعالىرحمو اهلل -ابن تيمية 
 

عرفي الشرط لغة واصطالحا مع ضبط الكلمة؟ - س
العالمة ولهذا يجمع *الشيء الالزم وأما الَشَرط فإنو * الشرط ىكذا بالتسكين ىو : لغة–ج 

. الشرط على شروط ويجمع الَشَرط على شرائط وأشراط
 ما يلزم من عدمو العدم وال يلزم من وجوده وجود وال عدم لذاتو ىذا الذي وىو : اصطالحا

 عّرف بو األصوليون الشرط ومعناه معروف كثير التداول 
 

ما لحن الذي وقع فيو الحريري في درة الغواص في معنى سائر؟ - س
 بمعنى جميع ووّىمو وقال بأنو غلط واستدل على ذلك بحديث غيالن :استعمال سائر- ج
.  وتبعو على ىذا التغليط وىذا التخطئة جماعة«وفارق سائرىن »

ألن الحريري انتقد من جهة كونها من السؤر والسؤر ىو باقي الشيء وُأحتج لهذا بحديث 
  أي ما بقي من جسده"جسدهأفاض الماء على سائر "
 

؟  (سائر)ىل ىناك رأي آخر لمعنى -  س
 درة الغّواص ذكر رأيًا أخر نسبو إلى أبي علي الفارسي في شرحو على:الشهاب الخفاجيذكر  

 كما ذكره  أو الجميع تطلق ويراد بها السير وليس من السؤر ويراد بو الجماعة:سائرأن 
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وسائر » واستشهد بالدعاء عندما تقول السمين الحلبي في العقد النضيد منسوب إلى الجمهور
 أي وجميع المسلمين « المسلمين

ما الشاىد من الشعر للوجهين السابقين؟ - س
 وسائره بادر إلى الشمس أجمع*** ترى الثور فيها مدخل الظل رأسو- ج
؟ (سائر)وما الذي أراده الناظم من معنى - س
  النيَّة شرط لسائر العمل أي لجميع العملىو الجميعالذي أراده الناظم - ج
مع الدليل؟  (العمل )ما المراد بـ - س

: العمل يدخل فيو
 2﴿ يُوِحي بـَْعُضُهْم ِإلَى بـَْعٍض زُْخُرَف اْلَقْوِل غُُرورًا ﴾كما في قولو تعالى :  األقوال*

ضرب بيده األرض وقال إنما يكفيك أن »حديث عمار ابن ياسر  (فحوى)كما في : األعمال* 
. فيطلق القول على العمل ويطلق على العمل قول ....3(ىكذاتقول 

 4﴿َكانُوا اَل يـَتَـنَاَىْوَن َعن مُّنَكٍر فـََعُلوُه لَِبْئَس َما َكانُوا يـَْفَعلُوَن﴾قولو تعالى كما في : التروك*
فيو؟  المالكية ىل يشترط في الترك النية وما قول-س

 بأي أزيلت إذا النجاسة فإن النجاسة كإزالة نية إلى تفتقر ال التروك أن على العلماء أجمع
 فيزيل نجاسة الثوب ىذا وفي المطر فينزل العراء في شجرة أو حبل على ثوبا يضع كمن سبب
 عليو -النبي أمر ولما. ذلك ينوي أن لو يشترط وال النجاسة بو ذىبت قد ىذا فإن عينها

 الصالة عليو -يشترط لم ماء من ذنوبا عليو يضعوا أن األعرابي بول بعد-والسالم الصالة
 .النجاسة عين تُزال بأن اكتفى وإنما الفعل ىذا يقصدوا أن لهم-والسالم

                                                                 
112األنعام 

2
  

صحيح مسلم
3
  

79-78المائدة  
4
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 بغسل يؤمر فإنو الرجل أمذى إذا المذّي، غسل في شرطوا- اهلل رحمهم -المالكية أن إال 
 الذي األمر لهذا النجاسة ىذه بإزالة ينوي أن يشترط وقالوا النية ذلك في شرطوا وأنثييو ذكره
 . تعبدي منو األمر أن فهموا- اهلل رحمهم -وكأنهم جاء

 إلى يفتقر ال ردىا فإن ذلك شابو وما واألمانات والغصوب الودائع:  وعند جماىير أىل العلم
. للشافعية خالفا الرد تصحيح جهة من نية
 

 ما المقصود بالصالح في ىذه المقامات؟- س
المقصود بالصالح في ىذه المقامات أي األصلح من جهة العبد فصالح العبد وصالح  -ج

عملو بنيَّتو كما ىو معلوم والفساد أيضا كذلك فالنيَّة إذن فيها الصالح وفيها الفساد، والصالح 
 والضمير عائد على النيَّة فالنيَّة ىي التي (بها الصالح)والفساد كلمتان معروفتان معناىما ظاىر 

 .بها صالح العمل وبها فساده
 أذكريها؟ ة فقهية كلية كبرى مجمع عليها عبّر عنها أكثر العلماءدلَّ البيت على قاعد- س
إنما ) وبعضهم يختار أن يُعّبر عن ىذه القاعدة بلفظ الحديث (األمور بمقاصدىا) بقولهم - ج

(. األعمال بالنيَّات
 

للنية اطالقان أو مقصودان أذكريهما وما أىم مباحث النية مع التمثيل؟ - س
-. أي مخلصا أو مرائيا–.... أن النيَّة تمّيز المعمول لو :أوال -ج

 :نوعين والعباد أعمالهم تدور على ، أن النية تمّيز العمل: ثانيا
عبادات  :األول 

 ىذا من أىم مباحث النية و... عادات :والثاني
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 قد يغتسل بنية الطهارة من الحدث سلاألن الغ:  أشهر ما يضرب بو الفقهاء الغسلفمثال من*
 . مثال او بنية التبريد

كـ التفريق بين صالة الظهر والعصر وىما كذلك النية تميز العبادات بعضها عن بعض ** 
. متشابهة تشابها تاماواحدة من جهة العدد والصفة والكيفية 

 فرضا مثل النذر والكفارة أو  كذلك ما يتعلق بسائر العبادات مثل الصيام قد يصوم اإلنسان***
 .نافلة 

ما القاعدة التي صاغها أىل العلم ومن البيت؟ - س
 (األعمال بالنيات): أو قالوا  (األمور بمقاصدىا)- ج
- ماذا يتفرع من ىذا األصل؟ ج- س

 (بنيةالثواب ال يكون إال )  -
 (بالنيةلعبادات ال تصح إال ا) -
 (النيةلتعبد متوقف على ) -
 ...(والقصدال يكون العمل عبادة إال بالنية  -

 
ما ىي أدلة ىذه القاعدة ؟وما وجو الداللو؟ - س

" األحكامأدلة " الحافظ أبو محمد ابن حزم في كتابو ىاذكر
 : ومنها قولو تعالى-سبحانو-من كتاب اهلل : أوال*
يَن لَُو ُمْخِلِصيَن اللََّو ِليَـْعُبُدوا ِإالَّ ُأِمُروا َوَما ﴿ - ِلَك ۚ  الزََّكاَة َويـُْؤتُوا الصَّاَلَة َويُِقيُموا ُحنَـَفاَء الدِّ  َوذََٰ

. (مخلصين لو الدين): وجو الداللة 5 ﴾اْلَقيَِّمِة ِديُن

                                                                 
5البينة

5
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 َوَمن ۚ  النَّاِس بـَْيَن ِإْصاَلٍح َأْو َمْعُروٍف َأْو ِبَصَدقٍَة َأَمَر َمْن ِإالَّ نَّْجَواُىْم مِّن َكِثيٍر ِفي َخيـَْر الَّ﴿ -
ِلَك يـَْفَعْل ومن يفعل ذلك  ) ووجو الداللة 6﴾َعِظيًما َأْجًرا نـُْؤتِيِو َفَسْوَف اللَِّو َمْرَضاِت ابِْتغَاَء ذََٰ

 (ابتغاء مرضات اهلل
أصرح دليل على ىذه القاعدة وىو أصل في ىذا الباب ما اتفق وىي كثيرة و: سنةثانيا من ال**

: قال- صلى اهلل عليو وآلو وسلم - عليو الشيخان من حديث عمر رضي اهلل عنو أن النبي 
 فهجرتو إلى هإنما األعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت ىجرتو إلى اهلل ورسول)

 (.اهلل ورسولو ومن كانت ىجرتو لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرتو الى ما ىاجر إليو
 

ىنا؟  (..إنما األعمال بالنيات)بما أخبر النبي صلى اهلل عليو وسلم في حديث -س
 فالنبي عليو الصالة والسالم أخبر أن األعمال تابعة لمقاصدىا ونياتها وأنو ليس للعبد من - ج

-ظاىر قولو وعملو إال ما نواه وأبطنو ال ما أعلنو وأظهره كما يقولو الحافظ ابن القيم عليو 
 .- ومغفرتواهللرحمة 

 
 -رحمو اهلل - حافظ حكمي  ماذا قال النية شرط لسائر العبادات واألعمال-  س
 بو إصابة وإخالص معا***    شرط قبول السعي أن يجتمعا     - ج

 موافق الشرع الذي ارتضاه**** هلل رب العرش ال ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواه 
 
( ألن اهلل لو كلفنا األعمال بدون نيات لكان من التكليف بما ال يُطاق): من القائل- س
ذكرها في المغني وذكرها عنه شيخ - رحمه هللا - كلمة لإلمام ابن قدامة المقدسي - ج

 رحمه هللا تعالى- اإلسالم 
 

                                                                 
114النساء 

6
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؟وما األدلة على ذلك؟ فضل ومقام ومكانة النية ما - س
-أنها تحّول سائر أعمال العبد إلى طاعات يثاب عليها إذا قصد بها القربة إلى اهلل - ج

وذلك أن النية تصّير المباحات طاعات كما يقول الحافظ ابن القيم عليو . -وتعالىسبحانو 
 .رحمة اهلل ومغفرتو

: واألدلة
 (.وإنما لكل امرئ ما نوى):  قولو عليو الصالة والسالمكـ-
يا رسول اهلل، : قالوا. وفي بُضع أحدكم صدقة): ي حديث أبي ذر الذي خرجو مسلم ف وقولو-

أرأيتم لو وضعها في حرام، أكان عليو فيها زر؟ : أيأتي أحدنا شهوتو فيكون لو فيها أجر؟ قال
 .رواه مسلم ([أو كان لو أجرا]فكذلك إذا وضعها في الحالل كان لو أجر 

فيو داللة على أن األعمال الخارجة عن العبادة ال تفيد 0 : قال اإلمام السمعاني رحمو اهلل
 .(الثواب إال إذا نوى بها فاعلها القربة، كاألكل إذا نوى بو القوة على الطاعة

 (.إني ألحتسب نومتي كما أحتسب قومتي): ل معاذ بن جبل رضي اهلل عنو لماقا-
صحيح  (من سأل اهلل الشهادة بصدق بلّغو اهلل منازل الشهداء وإن مات على فراشو): وقال-  

. مسلم
إن اهلل كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، ): قالابن عباس وفي الحديث القدسي عن  - 

فمن ىّم بحسنة فلم يعملها كتبها اهلل لو عنده حسنة كاملة، فإن ىو ىّم بها فعملها كتبها اهلل لو 
عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن ىّم بسيئة فلم يعملها كتبها 

  (.اهلل لو عنده حسنة كاملة، فإن ىو ىّم بها فعملها كتبها اهلل سيئة واحدة
(. وإذا ىّم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليو، فإن عملها كتبُتها سيئة واحدة): وفي رواية
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إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فالقاتل والمقتول في )- صلى اهلل عليو وسلم–وفي قولو -
إنو كان : قال! يا رسول اهلل ىذا القاتل، فما بال المقتول؟:  فقلت7فقلت يا رسول اهلل. النار

(. حريصاً على قتل صاحبو
أذكري بعضا من الكتب المصنفة في ىذا الباب؟ - س
.  والسبكي، والسيوطي،البن نُجيملـ  ( والنظائراألشباه )كتب  ك- ج
(  فيما انتمى لعالم المدينة من القواعد والنظائر والفوائد الفقهيةالثمينةاليواقيت )و 

. للسجلماسي
.  للزّقاق المالكي(الفقهيةالقواعد )و

 .زّقاق الفاسي لل(المذىبلمنهج المنتخب إلى قواعد ا)و 
ضعي ملخصا عن القاعدة السابقة؟ - س
- ج

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................
 ...................................................................................

 
 

                                                                 
[ الحارث بن نفيع عنه، هللا رضي بكرة أبو قال ]  

7
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. المصلحة ومنزلتها في الدين 

 
 :قال الناظم رحمو اهلل تعالى
يُن َمْبِنيٌّ َعَلى الَمصاِلِح  ْرِء لِْلَقباِئِح***الدِّ   في َجْلِبَها َوالدَّ
ُم***فَِإْن تَزاَحْم َعَدُد الَمصاِلِح   اأَلْعَلى ِمَن الَمَصاِلِح  يُقدَّ

ُه تَزاُحُم الَمَفاِسِد    يـُْرَتَكُب اأَلْدَنى ِمَن الَمَفاِسِد***َوِضدُّ

 
يُن َمْبِنيٌّ َعَلى الَمصاِلِح): في قولو رحمو اهلل-س ْرِء لِْلَقباِئِح الدِّ للدين اطالقات  ( في َجْلِبَها َوالدَّ

كثيرة أذكري أشهرىا في الشريعة؟ 
فأما من الباطل قول اهلل جل وعال في ملك مصر .  ما يعتقده اإلنسان حقا كان أو باطال- ج

 . 8﴿َما َكاَن لَِيْأُخَذ َأَخاُه ِفي ِديِن اْلَمِلِك﴾: الذي كان في زمن يوسف
ْساَلُم : ومن الحق، يعني االعتقاد الحق، قولو تبارك وتعالى يَن ِعنَد اللَِّو اإْلِ  .9﴾ ۚ ﴿ِإنَّ الدِّ

يِن﴾: يُطلق الدين ويراد بو الجزاء ثوابا وعقابا، كما في قولو تعالى**   10﴿َماِلِك يـَْوِم الدِّ
 . 11﴿يـَْوَمِئٍذ يـَُوفِّيِهُم اللَّوُ ِدينَـُهُم اْلَحقَّ﴾: وكما في قولو تعالى

ما مراد الناظم ىنا في ىذا المقام؟ - س
وينبغي أن . المراد ىنا في ىذا المقام ىو المعنى األول، وىو ما يعتقده اإلنسان ويعملو -ج

يُعلم أن الدين ال يسّمى دينا، كما قرره شيخ اإلسالم رحمو اهلل تعالى في كتاب قاعدٌة في 

                                                                 
.76يوسف  

8
  

19آل عمران  
9
  

4الفاتحة 
10

  

25النور  
11
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، فإذا كان الفعل مفعوال على جهة االلتزام فهذا ال يسّمى الدين دينا إال إذا كان ملتزماالمحبة، 
 .ىو الدين، أما إذا كان مفعوال المرة فالمرة فهذا ال يسّمى دينا إال من باب اإللحاق

 
ىنا؟ (على) كلمة الناظم  لما استعمل(الَمصـالِــِح َعـَلى َمـْبـنِــيٌّ)-: اهلل رحمو- قال- س  
كما سيأتي، على ( على المصالح)فالدين كلو بناؤه وأساسو . ألن البناء يرتفع فوقو األشياء- ج

 .جلب المصالح
عرفي المصلحة؟ - س
 المصالح جمع مصلحة يُشتق منها الفعل َصَلَح- ج 

  ومنو يا صاِح اشتقاُق الفعِل***والمصدُر األصُل وأيُّ أصِل 
 .والمصلحة تدل على خالف الفساد كما يقولو ابن فارس في كتاب المقاييس

 . "الشرعالمحاَفظة على مقصود ":  بأنها-تعالىرحمو اهلل - وعّرفها الغّزالي 
 

ما لمراد بـ  ( والدرء للقبائحمبني على المصالح في جلبها)-: رحمو اهلل–في قولو - س
؟ (-الدرء- جلبها)

 . المراد بالجلب التحصيل، تحصيل الشيء وعدم تفويتو: (جلبها)- ج
َها اْلَعَذاَب﴾: لدرء المراد بو الدفع كما في قولو تعالىوا: (الدرء)   12﴿َوَيْدرَأُ َعنـْ

لغة واصطالحا وما المراد بها؟ - المفسدة–عرفي القبيحة - س
. القبائح جمع قبيحة والقبيح ضّد الحسن و: لغة (القبائح)

. والمراد بالقبائح ىنا المفاسد
  

                                                                 
8النور 

12
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ما القاعدة الفقهية التي أشار إليها الناظم رحمو اهلل؟ - س
 وىي التي .(المفاسد أو القبائح ودرء المصالح رعاية مقاصدىا من الّشريعة أّن): القاعدة- ج

. ارجع العز بن عبد السالم سائر القواعد والفروع الشرعية إليها
 

؟ -أذكري بضا من أقوال الحافظ ابن القيم رحمو اهلل- س
: من أقوالو- ج 

 .(لّشرائع مبنية على مصالح العبادا)- 
  (العبادالشريعة شرعت لتحصيل المصالح وتكميلها والشريعة شرعت لتحصيل مصالح ) - 

الشريعة مبناىا وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد ورحمة كّلها ) -
وحكمة كّلها وكّل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الّرحمة إلى ضّدىا وعن المصلحة 

 .(إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الّشريعة وإن دخلت فيها بالتّأويل
 

ما أدلة ىذه القاعدة؟ - س
-: سبحانو–أوال من كتاب اهلل 

 :  ىذه القاعدة لها أدلّة كثيرة  بل الّشريعة كّلها دالّة عليها منها قولو تعالى- ج
ْحَساِن بِاْلَعْدِل يَْأُمُر اللََّو ِإنَّ﴿ -  َواْلبَـْغِي َواْلُمْنَكِر اْلَفْحَشاِء َعِن َويـَنـَْهى اْلُقْربَى ِذي َوِإيتَاِء َواإْلِ

. 13 ﴾َتذَكَُّروَن لََعلَُّكْم يَِعُظُكْم
َها َظَهَر َما اْلَفَواِحَش رَبَِّي َحرََّم ِإنََّما ُقْل﴿ - ْثَم َبَطَن َوَما ِمنـْ  ُتْشرُِكوا َوَأن اْلَحقِّ بِغَْيِر َواْلبَـْغَي َواإْلِ

. 14 ﴾تـَْعَلُموَن اَل َما اللَِّو َعَلى تـَُقولُوا َوَأن ُسْلطَانًا بِِو يـُنَـزِّْل َلْم َما بِاللَِّو
  15 ﴾لِْلَعاَلِميَن رَْحَمًة ِإال َأْرَسْلنَاَك َوَما ﴿ -

                                                                 
90النحل  

13
  

33 االعراف  
14
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 16 ﴾اْلُمْفِسِديَن َسِبيَل تـَتَِّبْع َواَل َوَأْصِلْح قـَْوِمي ِفي اْخُلْفِني﴿ : في حّق موسىوقولو - 
 ...17 ﴾َيْحَزنُوَن ُىْم َواَل َعَلْيِهْم َخْوٌف َفاَل َوَأْصَلَح آَمَن َفَمْن﴿ -
 

:  ثانيا من السنة
اإليمان بضع وسّتون شعبة أعالىا ): وجاء في الّصحيحين عنو عليو الّصالة والّسالم أنّو قال-

 (.قول ال إلو إاّل اهلل  وأدناىا إماطة األذى من الطّريق و الحياء شعبة من اإليمان 
 .(رال ضرر و ال ضرا): وقولو-  
 

ما منزلة ىذه القاعدة بين القواعد الفقهية؟ وما الدليل؟  - س
ال ضرر )قولهم  منزلتها أنها قاعدة فقهية كلية كبرى من القواعد الخمسة الكبرى والدليل- ج

. (ضرارو ال 
 
فيما اختلف أىل العلم في مسألة المصالح والمفاسد؟ - س
اختالفات كثيرة  في مسألة ىل الّشريعة  فيها ما ىو صالح صالحا كلّيا أىل العلم اختلفوا - ج

. مطلقا وفيها ما ىو فاسد فسادا كّليا مطلقا ىذا اختلف فيو أىل العلم رحمنا اهلل و إيّاىم
 

ما القاعدة العامة في الشريعة؟ مع التمثيل؟ - س
عاّمة أّن ىذه الّشريعة ال تخرج عن مصالح العباد فإذا نظرت إلى الّتوحيد رأيتو القاعدة ال- ج

صالحا والّشرك رأيتو فسادا  الّدين صالح الّربا فساد وكذلك الميسر والقمار وقد قال ربّنا 
                                                                                                                                                                                                           

107 االنبياء  
15

  

142األعراف  
16

  

48 االنعام 
17
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 َوِإْثُمُهَما لِلنَّاِس َوَمنَاِفُع َكِبيٌر ِإْثٌم ِفيِهَما  ُقْلۚ  َواْلَمْيِسِر اْلَخْمِر َعِن َيْسأَلُوَنَك﴿: سبحانو وتعالى 
 18﴾نَـّْفِعِهَما ِمن َأْكبَـُر

  
 

 
. 

 تمت مدارسة الدرس الثالث وهلل الحمد
 

 سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إلو إال أنت أستغفرك وأتوب إليك

.والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتو  

 
 

                                                                 
219 البقرة 

18
  


